
Katonai ragadványnevek 
1. A hivatalos név helyett vagy mellett használt elnevezésekkel kap-

csolatban már több tanulmány jelent meg. Az eddigi kutatások főként a falusi 
lakosság körében igen gyakori névadással foglalkoztak, újabban azonban fel-
lendült a hivatalos név helyett az iskolában használatos elnevezések vizs-
gálata is. A különféle közösségek szívesen adnak olyan elnevezéseket, amelyek 
mások, mint a megszokottnak látszó hivatalos név. A katonák is ezt teszik. 

A ragadványnév mint terminus technicus vitatott . Az ÉrtSz. meghatá-
rozása kissé szűk: „Vkinek hivatalos nevével együtt használt, emlegetett, 
származására, foglalkozására v. vmely jellemző tulajdonságára utaló, több-
nyire tréfás v. gúnyos megkülönböztető név . . ." (V, 891). így tehát nem illik 
rá az olyan elnevezésekre, amelyek a hivatalos név helyett használatosak. 
Erre a tényre már B E R É N Y I ZS . ÁGNES (Köznevelés 1 9 6 9 / 2 1 : 24) és BACHÁT 
LÁSZLÓ (Nyr. XCVI, 1 6 — 7 ) is felhívta a figyelmet, bár az iskolások eseté-
ben könnyebb a meghatározás. Hívhatjuk diáknév-nek is (KOVALOVSZKY 
MIKLÓS: Köznevelés 1 9 6 9 / 2 4 : 19 , MIZSER L A J O S : Nyr. XCV, 4 0 ) . Ha a katonák 
névadását vizsgáljuk, kissé körülményesebb a meghatározás. Talán katona-
név vagy katonai név lehetne a megnevezése, de ezek a kifejezések nem egy-
értelműek. így kizárásos alapon maradtunk a katonai ragadványnév mellett. 

Egy katonai alakulat más jellegű közösség, mint egy falu társadalma 
vagy egy-egy iskola (középiskola is !) tanulói. A koruk 18 és 23 év közt van 
általában. A közösségben eltöltött idő is rövid: többnyire két év. A következők-
ben olyan elnevezéseket ismertetünk, amelyek a katonai szolgálat ideje alatt 
keletkeztek, és közkatonák adják közkatonáknak (tehát nem elöljáróiknak). 

A történelmi korok szerint három csoportban vizsgálódhatunk: 1. Csá-
szári és Királyi Hadsereg (rövidítve: CsKH), 2. Magyar Királyi Honvédség 
rövidítve: MKH), 3. Magyar Néphadsereg (külön nem jelölöm). 

Azt a gyűjtési módszert alkalmaztam, hogy elbeszélgettem katonákkal 
és katonaviselt férfiakkal. A gyűjtést igen megnehezítette, és a rá szánt időt 
igen megnyújtotta az a tény, hogy egy sereg történetet is végig kellett hallgat-
nom. Minél messzebb volt időben a katonai szolgálat, annál több anekdotát és 



annál kevesebb nevet hallhattam. Különösen vonatkozik ez a CsKH adataira.1 

A másik módszer az volt, hogy tanítványaimmal gyűjtet tem. Ez sem volt 
egészen tökéletes megoldás, a nevek egy részét rostálni kellett. Előnye viszont 
az, hogy csupán ellenőriznem kellett a gyűj töt t anyagot. A legtöbb elnevezést 
természetesen a harmadik csoport adja. Az elsőből jelenleg nyolc van, a második 
megközelíti a százat. A teljes névanyag valamivel több, mint ötszáz. 

A gyűjtés lakóhely szerint történt. A következő helységek lakosaitól: 
Cserépfalu (Borsod megye), Jászboldogháza, Szajol, Szászberek, Szolnok, 
Üjszász, Zagyvarékas (Szolnok megye). 

Olyanoktól gyűjtöttem, akik a 2—3 évet katonaként töltötték el. A 
jelenleg szolgálatát töltő honvéd kb. 10—12 nevet ismer. A névanyag az idő 
múltával fokozatosan csökken. S azt is meg kell jegyezni, hogy akik 3—6 
hónapot szolgáltak, alig vagy egyáltalán nem ismernek elnevezéseket. 

Említettük, hogy az anyagot rostálni kellett. Ha az adatközlő csak a 
ragadványnévre emlékezett, a hivatalos névre nem, akkor az adatá t nem 
vehettük figyelembe. 

2. A csoportosítás a falusi ragadványnevek, illetőleg a diáknevek min-
tá jára tör tént . A következő kategóriákat állapíthattuk meg: A) A hivatalos 
névvel összefüggő elnevezések. B) Más személy neve. C) A lakóhelyre utaló 
elnevezések. D) A foglalkozásra utaló elnevezések. E) Külső tulajdonságra 
utaló elnevezések. F) Belső tulajdonságon alapuló elnevezések. G) Egyéb 
elnevezések. 

A) A hivatalos névvel összefüggő elnevezések több alcsoportra oszlanak: 
a) A teljes névvel csupán néhány név kapcsolatos: Bés (Balogh Balázs), 

Kábé (Kovács Barna), Sanyik (Sándor Sándor), Báró nagy fasz (Vajasdi Nagy 
Károly): a hivatalos nevet előkelőnek vélték. 

b) Az előnév becézése már gyakoribb. Általában azt jegyezhetjük meg, 
hogy a Szilágyiak nagyrésze Sziszi, a Takácsok neve Toki. Az utónév becenév-
képzőit találjuk. így -i képzős nevek: Dudi (Dudás János), Pusi (Puskás 
Ernő), Morcsi (Morcsányi Béla), MKH: Oali (Galántai Pál), Szegi (Szegedi 
Imre), Dobi (Döbrei János), Miki (Miklár Ádám). Egyéb képzős nevek: Oncsi 
(Ónódi Kálmán), Sici (Simon János), Gsucsu (Csuhás Ferenc), Dudus (Dudás 
Ferenc), Tótya (Tóth Géza), Potya (Poór István), Dunnyus (Dudás Péter, 
Totyi (Tóth László), MKH: Vitu (Wittman Ádám). 

c) Az előnévhez asszociált más fogalom vagy személy neve a legnagyobb 
ebben a csoportban. A legszellemesebb elnevezésekkel is i t t találkozhatunk: 
Kolbász (Kolber Zoltán), Kucug (Balázs György), Gulliver (Nagy Árpád), 
Kukta (Szakács Antal), Birka (Birkás Imre), Dorong (Bóta István), Grigorij 
(Gergi István), Túró (Liptai Attila), Lord (Herczeg Jenő), Puliszkás (Román 
Sándor), Bocskoros (Nemes Imre), Kutya (Mészáros Imre), a MKH-ből: Geda 
(őz Mihály), Gsupros (Fazekas Ferenc), Óriás (Nagy Benjámin), a CsKH-ből: 
Piszkos (Kormos István), Gombás (Erdő József) 

d) Az előnév antonímája már ritkább, de az elnevezések nagy humor-
érzékről tanúskodnak: Saska (Galambos Endre), Manó (Nagy János), Kacsa 
(Sárkány Béla). 

e) Az előnévvel kapcsolatos egyéb elnevezések között megtalálhatjuk 
a más nyelvre való lefordítást: Hót (Vörös Zoltán), a torzítást: Kavócs (Kovács 
István), Kakonya (Kakó Imre). 

1 A legfiatalabb adatközlőm 72 éves. 



f) Az utónévvel kapcsolatban — érdekes módon — jóval kevesebb az 
elnevezések száma. S az is igaz, hogy ez a névanyag a leginkább kedveskedő. 

a) Az otthonitól eltér néhány becézett utónév, és ezért válhatott ragad-
ványnévvé: Zolej (Sárosi Zoltán), Sámi (Nagy Sándor), Sanya (Dobos Sándor), 
Dodi (Szántó József); az otthoni becenevük: Zoli, Sanyi, Jóska. 

fi) Az utónévhez is asszociálódhat más fogalom, illetve más személynek 
a neve: Vak Bottyán (Janka János), Dani Dugó (Veres Dániel), MKH: Olajos 
(Ács Lajos). 

y) Az egyéb kategóriában előfordul a név lefordítása (itt becézett for-
mában): Sztyopi (Petren István), a más nyelv (itt: francia) szabályai szerinti 
ejtés): Zsanó (Rácz János), a visszafelé való olvasás: Sonáj (Oláh János), a rossz 
artikulációval való ejtés: Lós (Galambos Lajos). 

B) Más személy neve. 
a) Anyja neve. Tudjuk, hogy a hadseregben jelentős megkülönböztető 

szerepe van (és volt) az édesanya leánykori nevének. A különböző leveleken, 
behívókon nemcsak az illető nevét és címét tüntetik fel, hanem a születési évet 
és az anyja nevét is. A ragadványnevekben az anyának a vezetékneve szerepel, 
pl. Szuki, Togyeriska, Girhiny, Mikecz, Czene, Bingyi, MKH: Móczó, Kecskés. 

b) Az apa utóneve is ragadványnéwé válhat, ha a kettejük keresztneve 
eltér. Ez az elnevezés a szülői látogatásokhoz kötődik (főként az eskütétel 
idején). Menyhért (Polonyi Dénes), Dezső (Horváth Balázs), a becézett forma 
is előfordul: Rudi (Juhász Lajos), Kálmi (Lovas János). 

c) A katona gyakran megkapja ideálja, menyasszonya vagy felesége 
nevét. Ez a névadás nem korlátozódik a látogatások idejére, hanem az egy-
mással való beszélgetésekre is kiterjed. Többségében becézett női nevekkel 
találkozunk: Kata, Guci, Mártika, Ibolyka, MKH: Rozi. Vannak olyan nevek, 
amelyek egészen bizalmasak, jóformán csak ők ketten használják: Micur, 
Cilimpó. Az sem akadály, ha az illető hölgy nevét nem ismerik, ilyenkor egy-
egy jellegzetes tulajdonságát emelik ki: Szőke ciklon. 

C) A lakóhelyre utaló elnevezések kevés anyagot tartalmaznak. 
a) Van olyan eset, amikor a lakóhelyet pontosan megnevezik: Nagy-

halász, Szecső (<< Tápiószecső), másszor -i képzővel látják el: Kőszegi, Sződi, 
MKH: Foki ( < Siófoki); kételemű név is előfordul, utalva az illető egy tulaj-
donságára is: Muronyi bika. 

b) Helységcsúfoló is előfordul: Gacsaj (Mátészalka), Tarkabornyús 
(Abony), Egér (Nagycenk), Gólya (Zagyvarékas). 

c) A helység körülbelüli helyére (országrészre, megyére) is utalhatnak 
az elnevezések: MKH: Kolozs (Kolozs megyébe való), Csetnik (bácskai). Az 
illető területnek jellegzetes ételei is állhatnak ragadványnévként: Görhe, 
Berbécs. Az ott lakó népcsoport neve: Tirpák (sok Szabocs megyei katona 
ragadványneve). Kiemelhetik a megye lakóinak egy-egy jellegzetes cselekvését: 
Zalai tarisznyás, Somogyi bicskás (mindkettő CsKH). 

D) A foglalkozásra és a szakképzettségre utaló nevek között találjuk a 
legtöbb közömbösen ható elnevezést, noha akadnak olyanok is, amelyekkel 
kedveskedni vagy sérteni lehet. 

a) A polgári foglalkozásra és szakképzettségre utaló elnevezések általá-
ban a szolgálat kezdetén alakulnak ki, az ismerkedés időszakában. A foglal-
kozással kapcsolatosak: Szakács, Taxis, Kontrás, Cipész (MKH is), Teknővájó, 
Bakter (MKH is), Vasutas, Konflis; az utóbbi név sértő, mivel viselője taxi-
sofőr. A szakképzettséggel kapcsolatosak: MKH: Mester (megvan a mester-
levele), Szaki (szakmunkás). 



b) A polgári foglalkozáshoz asszociálódhat más fogalom is. A foglalko-
zásnak egy-egy jellegzetes motívumát emelik ki: Boci, Riska (állattenyésztő), 
Kondér (szakács), Tarsoly (bőrös), Pöfi (gőzmozdonyt vezet), Szergej (szovjet 
gyártmányú Diesel-mozdonyt vezet), Kalács (cukrász), Eke (traktoros). 

c) Katonai foglalkozás, beosztás, fegyvernem is lehet alapja a névadás-
nak. Az újonc neve a katonai szlengben: Kopasz, Csipasz, Smirgli, Smíró, a 
MKH-ben Bundás. Nagyon gyakran találkozunk a fenti elnevezésekkel. Csak 
akkor vettük figyelembe, ha ragadványnévvé vált, pl. még öreg katonaként 
is úgy viselkedett, mint egy újonc, sokáig nem ért el rangfokozatot stb. Minden 
alakulatban vannak olyanok, akiknek a beosztása más, mint a többieké, így a 
beosztás könnyen válhat ragadványnévvé: Dögész (egészségügyi katona), 
Firkancs (írnok), Börtönőr, Smasszer, (többször állt őrségben a fogda mellett), 
Kürtös, Távirdász. Többelemű név is előfordul: Tük-tük Jóska (gépkocsivezető) 
(a keresztneve József). A különböző alakulatok szlengbeli nevét is megtaláljuk 
a ragadványnevek között: Buffos (nehéztüzér), Pattantyús (tüzér), MKH: 
Talpas (gyalogos). 

E) A külső tulajdonságra utaló elnevezések száma a legnagyobb. Több 
esetben nem nevezik meg az illető tulajdonságot, hanem egy-egy tárgy, állat 
stb. nevét találjuk meg, amelyikre ugyanaz a tulajdonság jellemző. A testi 
hiba mint tulajdonság hiányzik az elnevezések közül, hiszen katona csak egész-
séges ember lehet. 

a) Nagyság: Törpe, Picuri, Pici (MKH), Zsebpiszok, Kicsi (CsKH), 
Zsiráf, Colos, Létra, Hosszú (MKH is), óriás, Bivaly. 

b) Testtartás: Görbe, Kampó (MKH is). 
c) Valamely testrész feltűnősége. Csaknem minden testrészre van adat. 

Különösen a fül feltűnősége emelkedik ki. Ennek okát abban látjuk, hogy a 
katonák közvetlenül a bevonulás előtt vagy után nyiratkoznak meg, s a hosszú 
ha j megkurtítása után valóban feltűnő lehet a fül. Szem: Gombszemű, Gülü, 
Kancsi (MKH). Orr: Sasorrú, Krumpli. Fül: Füles (igen gyakori!), Kajla, 
Lapátfülű (MKH). Fej : Gülü, Kosfejű, Köcsög. Nyak: Nyakas (CsKH), Gunár, 
Liba, Zsiráf. Fenék: Ülep, Keszegseggű (MKH is). 

d) H a j és szőrzet: Bajusz (bajuszt növesztett), Bajusz (le kellett vágatnia a 
bajuszát), Pamacsos (pamacsbajszú), Kesely (MKH) (a hajában egy fehér csík 
volt), Szőrös (MKH is) (feltűnően szőrös volt). Két tulajdonságot kifejező nevek: 
Vöröske (vörös hajú és alacsony termetű), Vörösróka (vörös hajú és ravasz). 

e) Alak: i t t is a feltűnőség a lényeg, olykor a hasonlóság is alapja lehet 
az elnevezéseknek. Soványság: Satnya, Gyerek, Gebe, Tyúkbél, Rozoga, Pihe, 
Cérna, Szúnyog, Szúnyogcsődör (feltűnően sovány), Deka (kis súlyú), Csontváz 
(MKH is). Kövérség: Puhos (CsKH is) (pohos), Hájas (MKH is), Dagi, Pufi 
(puffadt), Víziló. Kövér és alacsony termetű: Núdli, Tömlő, Gyufa, Dugó (MKH). 

f) Arc, tekintet: az itt szereplő nevek csaknem mindegyikét ki lehet 
egészíteni az arcú, képű, tekintetű szavak egyikével: Róka, Pampuska (kerek-
arcú), Bamba, Morcos, Lokmeszi ( < lochnessi szörny) (nagyon csúnya), Pat-
kány, Görény, Fiatal (gyermekarcú), Hal, Nyálas. 

g) Testi erő: nem nevezik meg pontosan, inkább hasonlatból elvont 
kifejezések fordulnak elő: Cupák (erős, szívós, mint a cupák), Bivaly (erős, mint 
a bivaly), Vörösbika (bikaerős, utalás a hajszínre is), Muronyi bika (bikaerős, 
utalás lakóhelyére is). 

h) Járás, mozgás. A kifejezések nagyobb része állatnév, s az illető állat 
járására, mozgására utal. Lassúság: Medve, Mackó, Lajhár. Gyorsaság: Egér, 



Gyík, Csirke, Jérce (a két utóbbi a felesleges futkosást is jelenti). Antonímák: 
Villám, Villám Joe. Egyéb: Alvajáró, Csámpás, Csámpi. 

i) Beszédhiba: Bejetva (selypítve beszélt), Dörmögő (rossz artikulációval 
beszélt). 

j) Higiénia: Bolhás, Girind (büdös). 
k) Ruházat . Érdekes, hogy a ruházattal kapcsolatban is vannak elne-

vezések, hiszen a katonák egyenruhában járnak, tehát nem lenne alapja a 
ragadványneveknek. Ez a névadás egyetlen napra korlátozódik, mégpedig a 
bevonulás napjára, csak ekkor láthatják egymást polgári ruhában. A névadás 
tehát az első látásra történik. Például: Pitykés, Lompos, Pompás, Hippi, 
Apacs, Színes, Ficsúr, Kalapos (MHK is). 

1) Valakire vagy valamire hasonlító. Az e helyütt szereplő elnevezések 
alapja egy bizonyos külső tulajdonság. Azért is tárgyaljuk külön, mert érzelmi 
többletet találunk bennük. Létező személyre hasonlító: Tanár úr, Páter, Pap-
növendék, Doki. Egykor élt személyre hasonlító: Bem apó, Gróf. Kitalált sze-
mélyre vagy emberi tulajdonsággal felruházott állatra hasonlító: az elnevezé-
seket a tévé filmsorozataiból veszik: Szimat (az arca hasonlított a Turpi úrf i 
sorozat rendőrére), Bubu (az alakja hasonlított a Maci Laci sorozat medvéjére), 
Bubu (a hangja hasonló), Zorro (az alakja hasonlított a sorozat hősére), Kázmér 
(a Kalandvágyó Kacsa Kázmér sorozat hősének a hangjára hasonlított a 
beszéde). A színházi-, illetve a filmélmény alapján adott nevek már ritkábbak: 
Csuli (MKH is) (a Móricz-hősre hasonlított a termete), Mauret abbé (az arca 
hasonlított). Egyéb kitalált személyre hasonlító: Lucifer (CsKH, MKH), 
Krampusz. 

m) Egyéb külső tulajdonságot jelölő elnevezések: Cvikker (szemüveget 
hordott), Szemölcs (a vállán anyajegy volt). 

F) A belső tulajdonságon alapuló elnevezések száma is igen magas. Ez 
azért lehet meglepő, mert csupán két évről van szó, s egymás megismerése 
nehezebbnek látszik, mint például a diákéletben. Az is igaz, hogy a katonák 
idejük nagy részét egymással töltik (a különböző foglalkozások, kiképzés, 
kosztolás stb.), így rövidebb idő alatt is jobban meg tudják egymást figyelni, 
mint a diákok. 

a) Észre, tehetségre vagy ennek hiányára utaló elnevezések. Csaknem 
teljesen az argó jellegzetes kifejezéseit találjuk meg itt: Kobak, Kókusz (van 
esze, ,,aki fej"), Pali (együgyű, kissé ütődött), Süket (kevés esze van), Vakló 
(ész nélkül cselekvő). 

b) Az uralkodó jellemvonás kifejezéseiből találjuk a legtöbbet. Olykor 
elég egy ballépés, és az egész szolgálati idejére érvényes elnevezést kap a katona, 
még akkor is, ha küzd ellene. Több állatnevet találunk, s ezek egy-egy jellem-
vonás hordozói: Nyúl (félénk), Egér (félénk), Pintyő (félénk), Gyík (ijedős), 
Pulyka (pukkancs), Csuka (hallgatag), Lajhár (lusta), Tigris (CsKH) (vad). 
Más szavak is fedhetnek jellemvonást: Fakír (mindent kibír), Szélkakas (nem 
megbízható), Pecsovics (úrhatnám), Subri (nagy betyár). Pontosan is meg-
mondják az illető jellemvonást: Kíváncsi, Vagány, Szendi, Hazugláda, Dőre, 
Linkmatyi, Sivár, Jasszos, Spicli, Sumák, Sumesz, Bunkó (faragatlan). 

c) Valamihez nagyon ért vagy egyáltalán nem ért. A legtöbb kifejezés a 
labdarúgásra vonatkozik, s a futballisták nevét adják egymásnak: Bundzsák 
(többször is előfordul), Csikar, Edu, Jasin. Egyéb: Koca (a lövészeten nem volt 
találata), Piás (tudja, hogyan lehet sokat inni), Nótás (sok nótát tudot t) , 
Bunyós (jó ökölvívó). 



d) Szavajárás, szótévesztés. Igen változatos elnevezések tartoznak ide, 
s ez logikus is. Szavajárási nevek: Műszer (az autóját nevezte így), Jupi (az 
U P sajtóügynökséget gyakran idézte), Testvér, Atyus (így nevezte társait), 
Erős balkéz (mindig hangoztatta, hogy a balkeze az erősebb), Józsikám (így 
hívta barátait), Bige (mindig így nevezte a lányokat, ha szó volt róluk), Vili 
(MKH is) (világos), Orrharapó (MKH) (ez volt a szavajárása: leharapom az 
orrod). Szótévesztés: hibás olvasás következménye: Áporis (áspis helyett), 
Dzsugel (dzsungel helyett), Combinét, Sólomszem; egyéb szótévesztés: Öreg 
harcsa (MKH is) (öreg harcos helyett), Kuku (hirtelen nem tudta kimondani a 
kutya szót). 

e) A kedélyállapotra is van néhány kifejezés: Fakutya, Vihonya (nevet-
gélő), Rivós, Pityesz (könnyen rosszkedvűvé vált). 

f) Kedvenc ételéről is elnevezhetik a katonát: Málé, Nokedli, Kolbász, 
Rizsa, Mártás, Lecsó (MKH). 

g) Valaki vagy valami tetszik neki. A nevek között találunk táncdal-
címet: Betonfej, Mit remélsz, Giulio, egy szoboralakot: Bég, egy szót, melynek 
hallatára nevetésre fakad: Kovász. 

h) A gyakori kedvelt vagy nem kedvelt cselekvés sok érdekes kifejezés-
nek lehet az alapja. Füttyös, Repetás, Zümmögő, Simlis (az ellenzős sapkát 
kedvelte), Sapka (mindig fent volt a sapkája), Szíjas (a derékszíjára különös 
gondot viselt), Kulacsos (MKH is) (soha nem vált meg a kulacsától), Makkos 
(szeretett kártyázni, és a makk volt a kedvenc színe), Rumos Peti (szeretett 
inni), Szeszkó (ua.), Box, Boxos (nem szeretett cipőt tisztítani), Dzsugel (MKH) 
(kutyakedvelő), Fogásos (akkor is fogasra akarta akasztani ruháját, amikor 
erre nem volt lehetőség). 

i) Egy-egy különös esemény után is lehet nevet adni, kapni. Olyan ese-
ményről van szó, amely csak egyszer fordult elő, de akkor nagyon feltűnő 
volt, — és temészetesen belső tulajdonságon alapszik. Szityós (egyszer kissé 
ittasan jöt t vissza a kimenőről), Füttykoncert (egy kulturális rendezvényen 
lépett fel, s ott kifütyülték), Datolya (egyetlen nap több helyről is datolyát 
kapott ajándékba, noha nem szerette a datolyát), Babostyúk (autójával egy 
tyúkot gázolt el, mert ügyetlenül vezetett), Stoki (ülőke, az egyik foglalkozá-
son nem tudot t leülni). 

G) Az egyéb elnevezések közé azokat soroljuk, amelyekre nem kaptunk 
kielégítő magyarázatot (vagy az adatközlő utólagos magyarázattal próbálko-
zott). Például ilyen nevek tartoznak ide: Plaj, Hefa, Bakum, Briki, Blű stb. 

3. Most vizsgáljuk meg a formai sajátosságokat is! 
Szófajok szerint 63% főnév (az első két csoportban jórészt az, sőt: 

többségük tulajdonnév), 35% melléknév és melléknévi igenév (főként a külső 
tulajdonságok jelölői), 2% egyéb szófajú. 

A képzett szavak száma a diáknevekhez viszonyítva kevesebb. A leg-
gyakoribb képző az -s: Füttyös, Simlis, Fogásos, -ó, -ő: Dörmögő, Zümmögő. 
Az -i képző két funkcióban is előfordul, képezhet melléknevet: Kőszegi, Méri, 
s lehet kicsinyítő: Doki, Picuri, Taki. Az -ú, -ű az összetett szavak utótagján 
jelenik meg: Sasorrú, Kosfejű. -ka, -ke: Ibolyka, Vöröske. -ász, -ész: Távirdász, 
Dögész. -us: Atyus, Dudus. Játszi képzés is előfordul: Tótya, Tötye, Dunnyus, 
Cilimpó. Ritkábban más képzők is előfordulnak. Van néhány képző az argóból 
is: -ó: Smíró < Smirgli (ennek diminutív alakja a testvér-±tesó mintájára); 
-ej: Zolej; -esz: Purgyesz. — Az összetett szavak száma sem magas, alig 30. 
Valamilyen tulajdonságot jelölnek: Zsebpiszok, Hazugláda, kisebb részben 



foglalkozásnevek: Börtönőr, Vasutas. — A szókapcsolatok és a különírandó 
kifejezések ritkák, például: Erős balkéz, Ütő Béla, Mit remélsz. 

Szókészlet szempontjából a köznyelvi szókincs a jellemző. Az argóból 
is találunk szavakat, azaz az argó általános kifejezéseit: Bunkó, Piás, Bige, 
továbbá a katonai szleng szavait is: Kopasz, Csipasz, Buffos. Az idegen szavak 
többsége tulajdonnév: Jupi, Sztyopi, Zorro. Tájszavak is előfordulnak: Girind, 
Langaló, Rívós. 

Találunk olyan szavakat, amelyek egy-egy katona esetében mást jelen-
tenek: Gyík (fürge, félénk), Zsiráf (nagyság, a nyak feltűnősége) stb. Ez mond-
ható el a legtöbb állatnévről is. 

Egy katonának általában egy neve van a szolgálat alatt, de előfordul 
olyan is, akinek kettő is van, például: Németh Mihályt először PiAe-nek hívták 
alakja miatt, s egy szótévesztés következtében kapta meg a S'ólomszem elne-
vezést, vagy: Bán völgyi Zoltán az első nap megkapta polgári öltözéke miatt az 
Apacs nevet, s később a lövészeten a Koca elnevezést nulla találatáért. 

A nevek többsége közömbösen ható. Legalábbis a katonák nem érzik 
sértőnek vagy kedveskedőnek (vagy ezt nem mutat ják ki). Az egyik adatközlő 
szerint nem érdemes megsértődni, mert „akkor rászállnak az emberre". 

A nevek tartósságával kapcsolatban inkább csak feltevéseink vannak. 
A szolgálat ideje alatt használják az elnevezéseket, s az időtartam attól is 
függ, hogy a katonai idő melyik szakaszában kapták a nevet. A rajban és a 
szakaszban ismerik egymás ragadványnevét. Mutatja az is, hogy egy szolgáló 
katona általában 10—12 nevet ismer. Egy század tagjai személy szerint isme-
rik egymást, de ragadványnevet más rajból vagy szakaszból már kevéssé. 

A szolgálat elmúltával a nevek egy részét elfelejtik, s csak a szűkebb 
egységük tagjainak az elnevezését tar t ják meg emlékezetükben. 

M I Z S E R L A J O S 




